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POROČILO O DELU NCR V LETU 2013 
 
Upravni odbor se je v letu 2013, to je v času od zadnjega občnega zbora sestal 22-krat in na teh 
sestankih koordiniral delo NCR v preteklem obdobju. Udeležba na sestankih je bila v skladu s statutom 
društva, kar pomeni, da je upravni odbor odločitve sprejemal legalno in na ta način ni bilo 
pomanjkljivosti v zvezi z vodenjem društva. 
 
1. Člani NCR so se v preteklem obdobju organizirano udeležili naslednjih regat in prireditev: 

- Karnevalska regata – mesto sk.15 in kl.4 
- Zlarinska regata s Kontikijem 
- Koroška regata – 7 mesto 
- Impression sailing week 
- Miklavževa regata – mesto sk.12 
- Šibenska regata 
- Regata Sv. Stošije – mesto sk.6 in kl.5 

 
2. V preteklem obdobju smo organizirali naslednje prireditve: 

- Navtični veleslalom ROGLA 2013 ( cca 50 udeležencev ) 
- Regata MINI 12 na Rogli v sklopu predregatne zabave ( cca 30 udeležencev ) 
- Konjičanka 2013  ( cca 190 udeležencev ) 
- Po regatna  zabava   ( cca 50 udeležencev ) 
- Regata Mini 12 Bohinj  2013 v sodelovanju z JD BOHINJ ( cca 50 udeležencev ) 
- Občni zbor in koline 2013  ( v pripravi ) 

 
3. Člani NCR za v naprej pripravljamo naslednje prireditve, ki vam jih bo predstavil novi 

predsednik: 
- Veleslalom  ROGLA 2014 Februar 
- Malta 2014 Marec 
- Trening Stipe 2014 April v Punatu 
- Pred regatna zabava 2014 Maj v Konjicah 
- Konjičanka 2014 Maj Vodice in Solaris 
- Regata MINI 12 na Rogli Junij  
- Poregatna zabava 
- Regata MINI 12 Bohinj 2014 Avgust  
- Kolesarjenje 2014 
- Pa še kaj se bo našlo...  

 
Poročilo pripravil: 
 
Damjan Pečovnik, predsednik UO NCR 
 
 
 
Slov. Konjice, 25.1.2014 


